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URO-OPPLÆRING I RISØR 

1. SAMLING, 16. AUGUST, 2018



- Hva er uro ?  
- Forventninger
- Refleksjoner i smågrupper og i plenum. Øvelser.
- Hjemmeoppgaver til neste gang

DAGENS PROGRAM



- 6 timer + 3 timer + 3 timer 
- Datoer og tidspunkt for opplæring 16.08 kl. 0900-1500, 09.10 
ettermiddag og 13.11 ettermiddag
- Dialoger, innledninger, øvelser/rollespill og litt teori
- Taushetsplikt
- Hjemmeoppgaver
- Dere får: Urohefte og uroskjema
- Bok «Ta upp oron» kan lastes ned: 
https://www.julkari.fi/handle/10024/76601

RAMMER FOR OPPLÆRING

https://www.julkari.fi/handle/10024/76601


Utviklet av Esa Eriksson og Tom Arnkil, Nasjonalt institutt for helse og 
velferd, Helsingfors, Finland

Systematisk metode for:
- å ta opp uro/ bekymring med den det gjelder
- ta utgangspunkt i egen uro: «jeg er urolig..»
- konkrete beskrivelser 
- fra monolog til dialog
- gå inn i samtalen med et åpent sinn og finne løsninger sammen

UROMETODEN



- Tidlig og åpent samarbeid
- Komme fra magefølelse til konkret handling
- Involvering av den det gjelder
- Felles språk i tverrfaglig samarbeid

Hvorfor Uro-opplæring? 



- Tryggere til å ta opp uro/bekymring
- Beskrive egen uro konkret
-Ta samtalen tidligere
- Mer innstilt på dialog og samarbeid med den det gjelder
- Felles språk i tverrfaglig samarbeid

FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE



- Uro er kulturen – måten vi snakker på
- BTI er måtene vi organiserer tjenestene våre på og sikrer 
samhandlingen.

BTI OG URO 

Kommunalsjef



Hvilke forventinger har dere til kurset?
Hva ønsker du å sitte igjen med når dere går hjem etter 3. 
gang?

FORVENTNINGER



Hva legger DU i begrepet uro?



Jeg er urolig for at det vil gå dårlig med barnet/ungdommen 
dersom dette fortsetter/det ikke skjer noe...

Uro for meg selv som fagperson; 
Har jeg det som skal til for å bedre situasjonen? 
Er jeg kompetent nok?

TO SIDER VED UROEN



• Hvordan er det å ta opp uroen med den det gjelder?

• Hvorfor er det eventuelt vanskelig?



Uro - perspektivskifte

Fra egenskaper ved den andre til å ta utgangspunkt i egen uro: 
”Jeg er urolig…”

• Fra objekt til subjekt

• Konkrete beskrivelser

• Fra monolog til dialog

• Fra å presentere den ferdige løsningen til å  gå inn i samtalen 
med et åpent sinn og finne ut av ting sammen. 



Vi er subjektive!

•Hver og en ser verden ut fra sitt 
ståsted i livet…

•Din subjektive følelse er et viktig 
verktøy



•Vær undrende og nysgjerrig

•Lytt og vær tilstede

•La den andre få mulighet til å sette 
ord på sin situasjon og utforsk din 
uro i dialog med den andre.



Kommunikasjon

• Holdning mer enn en metode

• Menneskesyn - verdier

• Du kan ikke ikke - kommunisere!

• Mesteparten er ikke-verbal 
kommunikasjon



”jeg håper at du ikke 

har merket at jeg er 

urolig.” ”Jeg håper at du 

ikke merker at jeg 

har merket at du er 

urolig”

Jeg håper du 

ikke skjønner at 

jeg har meldt 

deg til 

barnevernet

”Jeg tror nok at det 

er deg som har 

meldt til barnevernet 

– hva mener du med 

samarbeide…?”

Her på 

skolen er 

vi opptatt 

av godt 

foreldre-

samarbeid

!
… så 

fint …



Sokrates – om dialog

• Lytt til den andre

• Vær tålmodig

• Snakk rett ut

• Slå ikke umiddelbart fast din egen mening

• Stol på tvilen din

• Tenk langsomt

• Vær åpen for å endre din egen oppfatning



Hvordan fremme dialog

• Oppmerksomt nærvær

• Øyekontakt – men ikke for mye, ”hvilemuligheter”

• Oppmuntre den s
• om snakker til å fortsette

• Still oppfølgingsspørsmål

• Gode teknikker for å få andre til å fortsette: speiling, 
bekreftelse, åpne og undrende spørsmål



Hvordan fremme dialog forts.

• Ikke avbryt, hjelp han/henne videre med oppfordrende 
kommentarer som for eksempel: ”si mer om det”, 
”fortell mer”.

• Lytt både til innhold og følelser

• Gi tilbakemelding: Oppsummer og gjengi med egne ord 
budskapets innhold og følelsene til den som snakket: 
”Mener du at…” ”Tenker du at…”

• Vær konkret og direkte



Ta opp uro - urosonene

Bekymringsfri 

tilstand

Liten uro Gråsonene Stor uro

1 2 3 4 5 6 7

Ikke urolig 

i det hele tatt

En anelse 

urolig; sterk 

tiltro til egne 

muligheter

Urolig 

gjentatte 

ganger; god 

tiltro til egne 

muligheter

Voksende 

uro; svekket 

tiltro til egne 

muligheter

Stor uro; de 

egne 

ressursene 

begynner å ta 

slutt

Store og 

omfattende 

bekymringer; 

barnet i 

faresonen. 

Vanskelig for 

selv å finne 

veien ut

Veldig store 

bekymringer; 

barnet er i 

umiddelbar 

fare. Umulig 

å selv finne 

veien ut

Har 

overveiet 

behovet for 

å sette inn 

mer 

ressurser

Overveier å 

be om 

tilleggs-

ressurser og 

øke 

kontrollen 

Kjenner klart 

at det finnes 

ett behov for 

tilleggs-

ressurser og 

øke 

kontrollen

Tilleggs-

ressurser og 

kontroll må 

settes inn 

raskt

En 

forandring i 

barnets 

situasjon må 

gjennomføres



Bruk av UROSKJEMA

• Hvem må jeg 
snakke med?

• Spørsmål 4 – 8.
• Øve med en 

kollega?

• Spørsmål 1-3• Spørsmål 9 -11

Refleksjon 
etter 

samtale

Egne 
refleksjoner

Hva gjør jeg 
med uroen 

min?

Refleksjon i 
forkant av  
samtale



Hjemmeoppgave:

• Tenk på personer som du er urolig/bekymret for.

• Beskriv konkret hva personen gjør og hva det er som 
gjør deg urolig.

• I hvilken uro-sone ligger uroen/bekymringen din?

• Hva tror du ville ha skjedd om du tok opp uroen 
med den det gjelder? 



Litteratur

• Ta upp oron. En handbok i tidiga dialoger. Esa Eriksson og 
Tom Erik Arnkil.

• Åpen dialog i relasjonell praksis. Respekt for annerledeshet 
i øyeblikket. Jaakko Seikkula og Tom Erik Arnkil

• Framtidsdialoger. Handbok for samtalsledare som arbetar 
med natverk. Esa Erikson, Tom Erik Arnkil og Mari Rautava.



• Neste samling: 9. oktober ca kl. 1300-1600

• Kurssted: informasjon kommer

• Spørsmål? Ta kontakt med: Kristin.flotre@r-bup.no, elisabeth.hellzen@r-
bup.no

mailto:Kristin.flotre@r-bup.no
mailto:elisabeth.hellzen@r-bup.no

